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1. Informatīvā ziņojuma izstrādes pamatojums 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1077 

„Noteikumi par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku 

likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku 

likvidēšanas dalībnieku ģimenēm” (turpmāk – Noteikumi) 3.punktu pabalsta apmēru 

pārskata Ministru kabinets pēc labklājības ministra ierosinājuma atbilstoši valsts budžeta 

iespējām, izvērtējot ekonomisko situāciju valstī un ņemot vērā Centrālās statistikas 

pārvaldes (turpmāk – CSP) aprēķināto strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas 

pieaugumu. 
 

2. Normatīvais regulējums 

Saskaņā ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas 

AES avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumu (turpmāk - Likums), 

Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam un mirušā Černobiļas AES 

avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei ir tiesības uz valsts sociālo pabalstu 

(turpmāk — pabalsts). Valsts sociālie pabalsti, t.sk. minētais pabalsts ir valsts atbalsts 

naudas izmaksu veidā, kuru saņem pie noteiktām iedzīvotāju grupām piederīgas personas 

situācijās, kad ir nepieciešami papildu izdevumi vai kad šīs personas nespēj gūt 

ienākumus un kad nav paredzēta kompensācija no valsts sociālās apdrošināšanas 

sistēmas. 

Likuma 11.pants nosaka, ka pabalstu piešķir šādos gadījumos: 

1) Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam — ja viņam ir noteikta 

invaliditātes cēloņsakarība ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu; 

2) mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei — ja 

attiecīgā dalībnieka nāves cēlonis ir slimība, kurai ir noteikta cēloņsakarība ar Černobiļas 

AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu. Par mirušā Černobiļas AES avārijas 

seku likvidēšanas dalībnieka ģimenes locekļiem šā likuma izpratnē uzskatāmi viņa bērni, 

kas nav vecāki par 18 gadiem (arī bērni, kas mācās vidējās vai augstākajās mācību 

iestādēs dienas nodaļā un nav vecāki par 24 gadiem), kā arī pārdzīvojušais laulātais, kas 

nav stājies citā laulībā, un vecāki un mazbērni, ja šis laulātais, vecāki un mazbērni ir 

bijuši mirušā apgādībā. 

Mirušā dalībnieka ģimenei neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita piešķir vienu 

pabalstu. 

Pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas un saņemšanas kārtību nosaka Noteikumi. 

Saskaņā ar Noteikumu 2.punktu ir noteikts, ka pabalsta apmērs ir 85,37 euro mēnesī. 

Vienlaikus Likuma 11.panta ceturtā daļa paredz, ka pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks 

par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu (patlaban – 64,03 euro mēnesī). 

Pabalsta apmērs kopš tā ieviešanas 2000.gadā ir ticis pārskatīts un palielināts trīs 

reizes. Sākotnēji pabalsta apmērs bija 17,79 euro mēnesī, tad tā apmērs tika paaugstināts 
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2005.gadā un noteikts 49,80 euro mēnesī, 2006.gadā - 64,03 euro mēnesī un pēdējo reizi 

2009.gadā - 85,37 euro mēnesī. Tādējādi pabalsta apmēra paaugstināšana ir notikusi 

neregulāri - gan pēc pieciem gadiem un gada, gan pēc trim gadiem. Savukārt pēc pēdējās 

pabalsta paaugstināšanas ir pagājuši seši gadi. 

 

3. Esošās situācijas un statistikas analīze 

Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) datiem, 

2013.gadā vidējais pabalstu saņēmēju skaits mēnesī bija 3 486 personas. Kā redzams 

1.attēlā, pārliecinoši lielākā pabalsta saņēmēju daļa ir Černobiļas AES avārijas seku 

likvidēšanas dalībnieki – 3 363 jeb 96%, un tikai 123 jeb 4% mirušā Černobiļas AES 

avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimene. 

Atbilstoši VSAA datiem par 2013.gada decembri, absolūtais vairākums 

Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku, kuri saņem pabalstu bija vīrieši 

(98%). Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuri saņem pabalstu 

vecuma grupā virs 65 gadiem, bija 15% no kopējā pabalsta saņēmēju skaita un 

sadalījumā pēc dzimuma absolūtais vairākums (94%) arī bija vīrieši. 

Tāpat VSAA dati liecina, ka 2013.gada decembrī no 3 339 Černobiļas AES 

avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kuri saņem pabalstu 1 135 (jeb 34%) bija 

reģistrēti kā darba ņēmēji vai pašnodarbinātie. 

1.attēls 

Pabalsta saņēmēju skaits

3363; 96%

123; 4%

pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam

pabalsts mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei

 

Informācijas avots: VSAA dati (par 2013.gadu) 

Vienlaikus jāuzsver, ka Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, 

kuriem ir piešķirts pabalsts, saņem arī citus valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumus 

(sk. 1.tabulā), t.i.: 

 papildus saņem tikai invaliditātes pensiju 1 306 personas (jeb 39%) un tās 

vidējais apmērs ir 358,28 euro mēnesī;  

 invaliditātes pensiju un kaitējuma atlīdzību 915 personas (jeb 27%) un to 

vidējais apmērs ir 200,90 euro mēnesī;  

 vecuma pensiju un kaitējuma atlīdzību 566 personas (jeb 17%) un to 

vidējais apmērs ir 441,63 euro mēnesī;  

 tikai vecuma pensiju 508 personas (jeb 15%) un tās vidējais apmērs ir 

346,48 euro mēnesī 

 u.c.  
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1.tabula 

Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku, kuri saņem valsts 

sociālo pabalstu, papildus ienākumi 
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Vidējais piešķirtais apmērs, euro 

V
al

st
s 

so
ci

āl
ai

s 
p
ab

al
st

s 

Č
er

n
o

b
iļ

as
 A

E
S

 a
v
ār

ij
as

 

se
k

u
 l

ik
v
id

ēš
an

as
 

d
al

īb
n

ie
k

am
 

V
ec

u
m

a 
p

en
si

ja
 

Iz
d

ie
n

as
 p

en
si

ja
 

In
v

al
id

it
āt

es
 p

en
si

ja
 

V
al

st
s 

so
ci

āl
ā 

n
o

d
ro

ši
n

āj
u
m

a 
p
ab

al
st

s 

K
ai

tē
ju

m
a 

at
lī

d
zī

b
a 

Č
er

n
o

b
iļ

as
 A

E
S

 

Valsts sociālais pabalsts 

Černobiļas AES avārijas 

seku likvidēšanas 

dalībniekam 

3 339 x x x x x x 

no tiem:              

saņem tikai invaliditātes 

pensiju 
1306 85,37 x x 358,28 x x 

saņem invaliditātes pensiju 

un kaitējuma atlīdzību 
915 85,37 x x 138,52 x 62,38 

saņem vecuma pensiju un 

kaitējuma atlīdzību 
566 85,37 307,72 x x x 133,91 

saņem tikai vecuma pensiju 508 85,37 346,48 x x x x 

saņem vecuma pensiju, 

izdienas pensiju un 

kaitējuma atlīdzību 

1 85,37 618,96 390,19 x x 64,03 

saņem tikai izdienas pensiju 5 85,37 x 331,76 x x x 

saņem izdienas pensiju un 

kaitējuma atlīdzību 
15 85,37 x 294,85 x x 88,19 

saņem tikai valsts sociālā 

nodrošinājuma pabalstu 
1 85,37 x x x 64,03 x 

saņem valsts sociālā 

nodrošinājuma pabalstu un 

kaitējuma atlīdzību 

6 85,37 x x x 64,03 30,95 

saņem tikai kaitējuma 

atlīdzību 
7 85,37 x x x x 81,27 

saņem tikai valsts sociālo 

pabalstu Černobiļas AES 

avārijas seku likvidēšanas 

dalībniekam 

9 85,37 x x x x x 

Informācijas avots: VSAA (2013.gada decembris) 

2013.gadā kopējais uzskaitē esošo invaliditātes pensiju saņēmēju skaits bija 

72 041 personas (vidēji mēnesī), t.sk. 2 303 personām (jeb 3,2 % no kopējā invaliditātes 

pensiju saņēmēju skaita) invaliditāte iestājusies Černobiļas AES avārijas seku 
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likvidēšanas rezultātā. Invaliditātes pensiju saņēmēju skaits, kam invaliditāte iestājusies 

Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas rezultātā sadalījumā pēc invaliditātes 

grupām
1
 bija šāds – I invaliditātes grupa noteikta – 2%, II invaliditātes grupa – 33% un 

III invaliditātes grupa – 65% (sk. 2.attēlu). Tātad lielākajai Černobiļas AES avārijas seku 

likvidēšanas dalībnieku daļai ir noteikta III invaliditātes grupa. 

2.attēls 

Invaliditātes pensiju saņēmēju (Černobiļas AES 

avārijas seku likvidēšanas rezultātā) sadalījums pēc 

invaliditātes grupām

I inv. gr.

2%
II inv. gr.

33%

III inv. gr.

65%

 

Informācijas avots: VSAA dati (2013.gads) 

Atbilstoši VSAA datiem, 2013.gadā vidējais piešķirtais invaliditātes pensijas 

apmērs, kam invaliditāte iestājusies Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas rezultātā, 

bija 266,66 euro mēnesī. Savukārt sadalījumā pēc invaliditātes grupām minētās pensijas 

apmērs bija šāds (sk. 3.attēlu): 

3.attēls 

Invaliditātes pensijas apmērs Černobiļas AES avārijas seku 

likvidēšanas rezultātā
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Informācijas avots: VSAA dati (2013.gads) 

                                                 
1
 Invaliditāti atkarībā no fizisko vai psihisko spēju ierobežojuma pakāpes iedala: 

 ļoti smagā invaliditātē, nosakot I invaliditātes grupu;  

 smagā invaliditātē, nosakot II invaliditātes grupu;  

 mēreni izteiktā invaliditātē, nosakot III invaliditātes grupu. 
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Tātad lielākajai Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku daļai jeb 

65 % (saskaņā ar 2.attēlu), kas saņem invaliditātes pensiju, vidējais piešķirtais 

invaliditātes pensijas apmērs ir tikai 207,16 euro mēnesī, 33% - 377,35 euro mēnesī un 

2% - 400,69 euro mēnesī. 

2013.gadā, lai atbalstītu personas ar smagāko invaliditāti, valdība pieņēma 

lēmumu palielināt valsts atbalstu personām ar I un II invaliditātes grupu. Saistībā ar 

minēto ar 2014.gada 1.jūliju tiks paaugstināts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta 

apmērs (sk. 2.tabulu) un pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, nosakot to 

213,43 euro (patlaban 142,29 euro) mēnesī. 

2.tabula 

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs (euro/mēnesī) 

 

līdz 01.07.2014. ar 01.07.2014. 

Vispārējā 

gadījumā 

Personām ar 

invaliditāti 

kopš bērnības 

Vispārējā 

gadījumā 

Personām ar 

invaliditāti 

kopš bērnības 

I invaliditātes grupa 
64,03 106,72 

83,24 138,74 

II invaliditātes grupa 76,84  128,06 

Jāuzsver, ka minēto pabalstu paaugstināšana ir attiecināma tikai uz 7 jeb 0,24% 

Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kuri saņem pabalstu (atbilstoši 

1.tabulas datiem, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu saņem tikai 7 personas, bet 

pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana - nesaņem neviena persona). 

Pamatojoties uz CSP apkopotiem datiem (sk. 4.attēlu), vidējā darba samaksa jau 

trešo gadu pēc kārtas aug vienmērīgi un kopš 2012.gada pārsniegusi pirmskrīzes vidējā 

rādītāja līmeni. 2013.gadā mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī salīdzinājumā ar 

2012.gadu pieauga par 4,6% no 685 euro (481 Ls) līdz 716 euro (503 Ls). 

4.attēls 

Mēneša vidējās bruto darba samaksas un patēriņa cenu 

indeksa pārmaiņas
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Informācijas avots: CSP dati 
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Tāpat CSP dati liecina, ka no 2009.gada līdz 2013.gadam, t.i., kopš pēdējās 

pabalsta apmēra paaugstināšanas, kopumā patēriņa cenu indeksa pieaugums sastādīja 

9,1%, savukārt bruto darba samaksas - 12,3% (4.attēls). Papildus jāatzīmē, ka saskaņā ar 

CSP datiem, minētajā laika periodā kopumā patēriņu cenu indeksa pieaugums veselības 

jomā sastādīja 17%, kas ir ļoti būtiska Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas 

dalībnieku izdevumu pozīcija.  

Mērķa grupa diskusijās uzsver, ka Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas 

dalībnieki, pildot valsts un sabiedrības pienākumu, zaudējuši savu veselību, darbspēju 

vai pat dzīvību. Kā arī viņi bija atteikušies radīt pēcnācējus, zinot iespējamo ļaundabīgo 

radiācijas ietekmi uz pēcnācējiem, līdz ar to zaudējot tik svarīgo bērnu atbalstu 

vecumdienās. Saistībā ar minēto valsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas 

dalībniekiem paredz papildu sociālās garantijas un atvieglojumus, jo tie atradās dažādos 

tiesiskajos apstākļos salīdzinājumā ar citām personām, kurām tiek sniegts valsts atbalsts. 

Likums nosaka, ka minētām personām ir tiesības uz kaitējuma atlīdzību, pabalstu, kā arī 

medicīnisko palīdzību – Černobiļas AES avārijas rezultātā iegūto slimību ambulatorajai 

ārstniecībai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensāciju, bezmaksas pakalpojumiem 

vai maksas atvieglojumiem zobārstniecībā, saņemt bezmaksas sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus un otrā posma medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī šīs 

personas veselības aprūpes pakalpojumu minimuma un valsts programmas ietvaros ir 

atbrīvotas no pacienta iemaksas ārstniecības iestādēs. 

Černobiļas AES avārijas kaitīgie faktori ir izmainījuši organisma pretestības 

spējas, kas ar gadiem veicina dažādu slimību saasināšanos un pasliktina Černobiļas AES 

avārijas seku likvidēšanas dalībnieku veselības stāvokli. Ievērojot iepriekš minēto un 

pabalsta mērķi, t.i., sniegt valsts atbalstu naudas izmaksu veidā, kad ir nepieciešami 

papildu izdevumi, pabalsta apmērs ir pārskatāms, jo tas ir nepietiekams un nespēj 

nodrošināt tā saņēmēju pamatvajadzību apmierināšanu (t.sk. ārstēšanos un medikamentu 

izdevumus), kā arī pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā. 

 

4. Papildus nepieciešamie valsts izdevumi 

Paaugstinot pabalstu atbilstoši iepriekšējo gadu mēneša vidējam faktiskajam bruto 

darba samaksas pieaugumam, ka arī izmantojot Finanšu ministrijas 2014.gada marta 

bruto darba samaksas pieauguma prognozi, pabalstu uz 2015.gada 1.janvāri būtu 

jānosaka 100 euro (70,28 Ls) apmērā (85,37 euro x 0,961
2009 

x 0,965
2010 

x 1,044
2011 

x 

1,037
2012 

x 1,046
2013

 x 1,056
2014 

x 1,053
2015 

= 99,69 euro). 

Saistībā ar minēto Labklājības ministrijas priekšlikums paredz, ka ar 2015.gada 

1.janvāri, pabalsta apmērs tiktu paaugstināts no 85,37 euro uz 100 euro mēnesī. Kā 

rezultātā papildu ik gadu no valsts pamatbudžeta finansējums būtu nepieciešams šādā 

apmērā: 2015.gadā – 541 833 euro; 2016. un 2017.gadā – 550 022 euro. Detalizētu 

papildus nepieciešamo līdzekļu aprēķinu skatīt pielikumā. 

Pabalsta paaugstināšanas rezultātā tiktu palielināti kopējie mērķa grupas, ko veido 

pārsvarā vīrieši, rīcībā esošie ienākumi, taču, ņemot vērā mērķa grupas salīdzinoši 

nelielo skaitu kopējā iedzīvotāju skaitā, secināms, ka pabalsta paaugstināšana atstās 

nenozīmīgu ietekmi uz vidējiem sieviešu un vīriešu nabadzības riska rādītājiem. 

 

5. Nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos 

Ja Ministru kabinets atbalstīs papildus finansējuma piešķiršanu, būs nepieciešams 

izdarīt grozījumus Noteikumos. 
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Pielikums 

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem 

Rādītāji 
2014. 

Turpmākie trīs gadi (euro) 

2015. 2016. 2017. 

saskaņā ar valsts 

budžetu kārtējam 

gadam 

izmaiņas 

kārtējā 

gadā, 

salīdzinot 

ar valsts 

budžetu 

kārtējam 

gadam 

izmaiņas, 

salīdzinot 

ar kārtējo 

(2014.) 

gadu 

izmaiņas, 

salīdzinot 

ar kārtējo 

(2014.) 

gadu 

izmaiņas, 

salīdzinot 

ar kārtējo 

(2014.) 

gadu 

1 2 3 4 5 6 

1. Budžeta ieņēmumi: 171 435 355 0 613 823 679 823 679 823 

1.1. valsts pamatbudžets, 

tai skaitā ieņēmumi no 

maksas pakalpojumiem un 

citi pašu ieņēmumi 

Saskaņā ar LM 

pamatbudžeta 

programmas 

20.01.00 „Valsts 

sociālie pabalsti” 

projektu 

2014.gadam 

ieņēmumi plānoti 

171 435 355euro, 

t.sk. pabalstam 

3 752 977 euro  

0 613 823 679 823 679 823 

1.2. valsts speciālais 

budžets 

  0 0 0 0 

1.3. pašvaldību budžets   0 0 0 0 

2. Budžeta izdevumi: 171 435 355 0 613 823 679 823 679 823 

2.1. valsts pamatbudžets Saskaņā ar LM 

pamatbudžeta 

programmas 

20.01.00 „Valsts 

sociālie pabalsti” 

projektu 

2014.gadam 

izdevumi plānoti 

171 435 355euro, 

t.sk. pabalstam 

3 752 977 euro  

0 613 823 679 823 679 823 

2.2. valsts speciālais 

budžets 

  0 0 0 0 

2.3. pašvaldību budžets   0 0 0 0 

3. Finansiālā ietekme:   0 0 0 0 

3.1. valsts pamatbudžets   0 0 0 0 

3.2. speciālais budžets   0 0 0 0 

3.3. pašvaldību budžets   0 0 0 0 

4. Finanšu līdzekļi papildu 

izdevumu finansēšanai 

(kompensējošu izdevumu 

X 0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
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samazinājumu norāda ar 

"+" zīmi) 

5. Precizēta finansiālā 

ietekme: 

X 0 0 0 0 

5.1. valsts pamatbudžets 0 0 0 0 

5.2. speciālais budžets 0 0 0 0 

5.3. pašvaldību budžets 0       

6. Detalizēts ieņēmumu un 

izdevumu aprēķins (ja 

nepieciešams, detalizētu 

ieņēmumu un izdevumu 

aprēķinu var pievienot 

anotācijas pielikumā): 

 Saskaņā ar LM pamatbudžeta programmas 20.01.00 „Valsts 

sociālie pabalsti” projektu 2015.un 2016.gadam  
 2015. 2016. 2017.* 

Pabalsta saņēmēju kontingents 

(vidēji mēnesī) 
3 639 3 694 3 694 

Izdevumi (euro) 3 824 967 3 882 778 3 882 778 

* pieņemsim, ka 2017.gadā kontingents un izdevumi saglabāsies 2016.gada 

līmenī. 

Izdevumi: 

2015.gadā: 3 639 x 100 x 12 = 4 366 800 euro. 

2016.gadā: 3 694 x 100 x 12 = 4 432 800 euro. 

2017.gadā: 3 694 x 100 x 12 = 4 432 800 euro. 
 

Papildus nepieciešamais finansējums: 

2015.gadā: 4 366 800 - 3 824 967 = 541 833 euro 

2016.gadā: 4 432 800 - 3 882 778 = 550 022 euro 

2017.gadā: 4 432 800 - 3 882 778 = 550 022 euro 

6.1. detalizēts ieņēmumu 

aprēķins 

6.2. detalizēts izdevumu 

aprēķins 

7. Cita informācija Nav. 

 

Labklājības ministrs  U.Augulis  
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